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Uitnodiging bijeenkomst visie Zuidwalgebied
Vorig jaar (10 januari en 4 juni 2018) hebben we twee bijeenkomsten
over het Zuidwalgebied georganiseerd. De gemeente hoorde uw
ideeën over de kwaliteit en uitstraling van het Zuidwalgebied. Met deze
input zijn we aan de slag gegaan om te komen tot een conceptvisie.
Graag nodigen we u nu uit voor een bijeenkomst waarin wij onze visie
aan u presenteren. Ook halen we graag de laatste input op, om bij
onze afwegingen te betrekken. We beginnen de avond met een
presentatie, waarna wij u uitnodigen om in groepen te discussiëren
over thema’s en dilemma’s.
Bijeenkomst De eerdere bijeenkomsten zijn druk bezocht. Daarom
organiseren we twee avonden. Beide avonden zijn gelijk van opzet.
Graag nodigen we u uit voor een van de volgende avonden:
Datum: Dinsdag 9 april 2019 of woensdag 10 april 2019 Waar: Bestuurscentrum, Achter het
Stadhuis 5-7 ’s-Hertogenbosch. Tijd: 19.00 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00, start 19.15)
Aanmelden Wij vragen u om u aan te melden voor één van de twee avonden. Dit kan door een
mail te sturen naar zuidwal@s-hertogenbosch.nl Onder vermelding van uw naam, eventueel aantal
personen en de datum waarop u wilt komen.

Goederen treinen NEE!
Omdat het Rijk onverdroten doorgaat met het voorbereiden van
het project Meteren / Boxtel, gaat het actiecomité een petitie aan
de Tweede Kamer aanbieden.
Dat gebeurt op 2 april a.s. in Den Haag.
Want wij zijn het er volstrekt mee oneens dat er een afslag van de Betuweroute wordt gemaakt
richting Den Bosch om zo goederentreinen te laten rijden naar Duitsland. Die treinen zullen
voornamelijk ’s nachts rijden, want overdag is er weinig ruimte op het spoor door de vele
personentreinen.
Goederentreinen maken heel veel lawaai en veroorzaken trillingen. Daardoor worden
aanwonenden gestoord in hun nachtrust en trillen hun huizen kapot.
De petitie staat online, kan daar gelezen worden èn ondertekend. Volg de link:

https://petities.nl/petitions/stop-project-meteren-boxtel-geen-goederentreinen-door-onzewoonbuurten?locale=nl

